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UTFÖRANDEINTYG
– anläggande av avlopp

UPPLYSNING: Utförandeintyget ska fyllas i under utförandet
av avloppsanläggningen. Skriv under utförandeintyget!
Utförandeintyget och foton ska skickas till Falu Kommun,
Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor, 791 83
Falun eller till myndighetsnamnden@falun.se

UTFÖRANDEINTYG
Fastighet
Fastighetsbeteckning

Typ av avloppsanläggning
Belastning (d v s antal personer som ska vara anslutna till avloppsanläggningen)
Slamavskiljare, fabrikat/ beteckning
Är WC ansluten?
JA
NEJ

WC till sluten tank? Ange m3 .
JA
m3 NEJ

Reningssteg efter slamavskiljare? Ange m2 om infiltration eller
markbädd.

Slamavskiljare, våtvolym m3
Om sluten tank, ange WC- modell samt spolvolym
Moduler till infiltration/markbädd? Ange fabrikat/ beteckning.

Minireningsverk? Ange fabrikat./ beteckning
Fällningsenhet/fosforfälla? Ange fabrikat/ beteckning.
Efterpolering? Ange m2 om infiltration, markbädd m.m.

Utsläpp till?

Övrigt

Avloppsanläggningen ska i väsentliga delar fotodokumenteras under arbetets gång.
Av fotografierna ska den färdiga avloppsanläggningens läge på fastigheten framgå.
Det ska dessutom vara möjligt att utifrån bilderna bedöma läggningsdjup samt
tjocklek på de olika lagren där det är aktuellt. Det ska tydligt framgå med text vad
fotografierna visar.
Max 15 fotografier ska skickas in tillsammans med utförandeintyget. Fotografierna
ska vara i något av filformaten .jpeg, .gif, .pdf eller som cd-skiva alternativt USBminne. Även papperskopior går bra. Foton kan inte levereras som en länk via t.ex en
molntjänst.
Vänd 
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Utförande
Anläggningsarbetet är utfört av
Entreprenör
Kontaktperson, namn

Entreprenör, namn
Sökande
Telefon (dagtid)

E- postadress
Lagd enligt tillstånd?
JA

Lagd enligt tillverkarens anvisningar
JA

Datum för beslutet

Diarienummer

NEJ, om nej ange avvikelse nedan
Datum för slutställande

NEJ, om nej ange avvikelse nedan

Tillverkarens skriftliga instruktioner för fastighetsägarens skötsel och egenkontroll av avloppsanläggningen har överlämnats till
fastighetsägaren
JA

NEJ

EJ AKTUELLT

Ange eventuella avvikelser, ange även om/när kontakt tagits med Bygg och miljö

Underskrift
Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och/eller enligt vad som anges i utförandeintyget.
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser.
Ort och datum
Utförarens namnteckning

Namnförtydligande

Information enligt 23 och 24 § § personuppgiftslagen (1998:204, PuL)
De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att användas för Falu Kommuns administration av miljö- och
hälsoskyddsärenden och av renhållningsverksamheten. Uppgifterna registreras i miljöförvaltningens datasystem. Enligt 26 § PuL
har du rätt att efter skriftlig, egenhändig undertecknad ansökan få ett registerutdrag gratis en gång per kalenderår. Om du anser
att någon uppgift är fel har du rätt att få uppgiften rättad. Personuppgifter i allmän handling hos kommunen kan komma att
lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

